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KORT BEGRUNDELSE

På sit møde om energi i februar 2011 fremhævede Det Europæiske Råd, at 
"[e]nergieffektivitetsmålet på 20 % for 2020 [...], der i øjeblikket ikke er på sporet, skal 
opfyldes. Dette kræver en beslutsom indsats for at udnytte det betydelige potentiale for større 
energibesparelser i bygninger, transport og produkter og processer."

Bygninger skal være et centralt element i EU's energieffektivitetspolitik, idet næsten 40 % af 
det endelige energiforbrug (og 36 % af drivhusgasemissionerne) sker i huse, på kontorer og i 
butikker og andre bygninger. Bygninger har endvidere det næststørste uudnyttede 
omkostningseffektive potentiale for energibesparelser efter energisektoren.

Potentialet for omkostningseffektive energibesparelser i bygningssektoren (dvs. både 
bygninger til beboelse og bygninger ikke hovedsagelig til beboelse) vurderes til 65 Mtoe1

svarende til et samlet investeringsbehov på ca. 587 mia. euro for perioden 2011-2020. Det 
betyder et investeringsbehov på ca. 60 mia. euro pr. år for at udnytte dette 
besparelsespotentiale.

Ordføreren for udtalelsen anbefaler derfor, at medlemsstaterne og regionerne gives 
fleksibiliteten til at beslutte, hvorvidt de ønsker at koncentrere deres investeringer i 
energieffektivitet om offentlige infrastrukturer og/eller boligsektoren.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) nedbringelse af drivhusgasemissioner i 
anlæg, der er omfattet af direktiv 
2003/87/EF

b) investering i nedbringelse af 
drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der er 
omfattet af bilag 1 til direktiv 2003/87/EF

Or. en

                                               
1 Se Kommissionens høringsdokument "Financial support for Energy efficiency in buildings"; Eichhammer, W.
et al.: "Study on the Energy Savings Potentials in EU Member States, Candidate Countries and EEA Countries", 
2009; Wesselink, B. et al.: "Energy Savings 2020 – How to triple the impact of energy saving policies in 
Europe", rapport til European Climate Foundation, 2010.
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Begrundelse

Dette gør ordlyden klarere.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) boliger c) boliger bortset fra til fremme af 
energieffektivitet og anvendelse af 
vedvarende energi.

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslag til artikel 3, litra a), afsnit iii).

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a – litra i i i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) støtte energieffektivitet og brug af 
energi fra vedvarende energikilder i 
offentlige infrastrukturer

iii) støtte energieffektivitet og brugen af 
energi fra vedvarende energikilder i 
offentlige infrastrukturer og boligsektoren

Or. en

Begrundelse

Der er behov for større fleksibilitet med hensyn til investeringsprioriteter på dette punkt.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a – litra i v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) udvikle intelligente iv) udvikle intelligente lav- og 
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lavspændingsdistributionssystemer mellemspændingsdistributionssystemer

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a – litra v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) fremme lavemissionsstrategier for 
byområder

v) fremme lavemissionsstrategier for alle 
typer områder, og særlig byområder, og 
herunder fremme bæredygtig mobilitet i 
byerne, ren offentlig transport og afbøde 
relevante tilpasningsforanstaltninger

Or. en


